Methylprednisolonkuur

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Binnenkort wordt u opgenomen voor een methylprednisolon-kuur. In
deze folder leest u meer over deze kuur.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder
mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u
ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra
rekening mee houden.

Wat is een methylprednisolon-kuur?
Methylprednisolon is een corticosteroïd (bijnierschorshormoon).
Corticosteroïden zijn medicijnen die ontstekingen in het lichaam
afremmen. Methylprednisolon remt de ontstekingsreactie in het
centrale zenuwstelsel. Methylprednisolon wordt via een infuus
gegeven.
Deze kuur wordt gegeven aan mensen met een relapsing-remitting
vorm van Multiple Sclerose MS). Dit is de vorm van MS waarbij
terugvallen ontstaan (schubs). Methylprednisolon kan ervoor zorgen
dat de aanval korter duurt. De kuur heeft geen invloed op het
uiteindelijke verloop van MS. Het effect van de kuur kan per keer
verschillen.
Duur van de kuur
De kuur duurt drie of vijf dagen. De neuroloog bespreekt met u of u
wordt opgenomen op de verpleegafdeling of dat u de kuur in dagbehandeling krijgt.
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Als u de kuur in dagbehandeling krijgt, komt u dagelijks naar het
ziekenhuis voor het infuus. Nadat het infuus is ingelopen, gaat u
weer naar huis.
De eerste kuur wordt altijd in het ziekenhuis gegeven. Soms kunnen
volgende kuren thuis gegeven worden. De neuroloog bespreekt dit
met u.

Voorbereiding
U neemt alle medicijnen die u thuis gebruikt, in originele verpakking
mee naar het ziekenhuis. Als u thuis speciale hulpmiddelen gebruikt,
neemt u deze ook mee.

De opname
Op de eerste dag van de kuur heeft u een gesprek met een
verpleegkundige. Tijdens dit gesprek wordt uw ziektevoorgeschiedenis besproken en worden telefoonnummers van uw
contactpersonen genoteerd.
Voor het geven van de kuur controleren we uw bloeddruk.
Na het opnamegesprek brengt de verpleegkundige een
infuusnaaldje in. Het naaldje blijft meestal de hele kuur zitten. Nadat
het infuus is ingelopen, wordt het infuussysteem afgekoppeld en
blijft het infuusnaaldje in uw arm zitten.
Het infuus met methylprednisolon duurt ongeveer een uur,
afhankelijk van de dosering die uw arts voorschrijft. Daarna krijgt u
nog een infuus met zoutoplossing.
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Gedurende de kuur krijgt u één keer per dag pantoprazol. Dit is een
maagbeschermer. Dit gaat u krijgen om maagklachten (zuurbranden) te voorkomen. Mocht u hier niet tegen kunnen, meld u dit
dan bij de arts.

Bijwerkingen
De methylprednisolon-kuur wordt meestal goed verdragen. Er
kunnen wel bijwerkingen optreden. U kunt daarbij denken aan:
slapeloosheid, gejaagdheid, stemmingswisseling zoals uitgelaten
blijdschap of juist somberheid, rood zien, vocht vasthouden,
maagklachten, hartkloppingen, ontregeling suikerstofwisseling en
een rare smaak tijdens het geven van het infuus.
Heeft u klachten tijdens de behandeling vertelt u dat dan aan de
verpleegkundige.
Het kan zijn dat u zich de eerste dagen na de kuur vermoeid voelt
en nog last heeft van de bijwerkingen.
Mocht u thuis bijwerkingen krijgen zoals hiervoor beschreven wordt
moet u bellen met de polikliniek of de afdeling Spoedeisende hulp.

Controle
Twee weken na de kuur belt de MS-verpleegkundige u op om te
bespreken hoe het met u gaat. U krijgt hiervoor een afspraak mee.
Aan het eind van de kuur krijgt u een afspraak voor een poliklinische
controle bij de neuroloog. Tijdens deze afspraak bespreekt de
neuroloog het effect van de kuur met u.
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Tot slot
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan van
maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek
Neurologie. We beantwoorden uw vragen graag. Of u belt op
woensdag om 09.00 uur of tussen 15.00-16.00 uur bellen naar de
MS-verpleegkundige, (078) 652 33 90.
Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de polikliniek
Neurologie, belt u voor alle locaties naar tel. (078) 654 51 50.
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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